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Introducere 

 

În raportul de față, realizat în cadrul proiectului Pro-democrație în comunitățile locale, 

analizăm modul în care ONG-urile locale se implică în procesele de consultare publică, 

promovare a bunei guvernări și a calității democrației la nivel local. Raportul este structurat 

în cinci părți. În prima parte prezentăm pe scurt proiectul, ca mai apoi să trecem la o 

prezentare mai largă a contextului general cu privire la sectorul neguvernamental din 

România, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra acestuia, dar și a modului în care 

organizațiile neguvernamentale s-au dezvoltat de-a lungul timpului; de asemenea prezentăm 

cercetările anterioare şi datele furnizate de cele mai importante studii ale FDSC-ului. A doua 

parte vizează contextul particular al proiectului, unde aducem în prim-plan principalele 

activități ale proiectului. În partea a treia trecem în revistă cercetările anterioare în domeniu, 

iar în cea de-a patra parte prezentăm metodologia cercetării. Aici discutăm pe larg etapele 

cercetării, felul în care definim populația investigată și modul în care au fost selectate 

organizațiile cărora le-a fost aplicat chestionarul. În cea de-a cincea parte a raportului 

prezentăm analiza rezultatelor cercetării, axându-ne pe câteva arii generale de interes: 

 domeniile de interes în care ONG-urile își desfășoară activitățile, misiunea și rolurile; 

colaborarea atât cu reprezentanții statului, dar și cu alte organizații non-profit; cadrul 

legislativ și inițiativele publice pe care aceste organizații le-au dezvoltat de-a lungul timpului; 

sau sursele de venit ale sectorului neguvernamental, tipurile de proiecte cu finanțare externă, 

prin fonduri europene, norvegiene și elvețiene; cotizații ale membrilor; structura internă a 

Organizațiilor neguvernamentale, numărul de angajați și voluntari. În final, prezentăm câteva 

concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea capacității organizațiilor neguvernamentale în 

relația cu autoritățile publice, dar și comunitățile din care fac parte, concluzii pe baza cărora 

vor fi schițate o serie de recomandări.   

I Prezentarea proiectului  

 

Cercetarea de față a fost realizată în cadrul proiectului Pro-democrație în comunitățile locale 

și a avut ca scop analiza calității implicării organizațiilor neguvernamentale locale în procesul 

de consultare publică, promovarea bunei guvernări și a calității democrației la nivel local. 

Proiectul este implementat în contextul accelerării procesului de descentralizare, proces prin 

care un număr din ce în ce mai mare de decizii politice, administrative și fiscale sunt 
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transferate în sfera autorităților locale. În timp ce acest proces se bazează şi pe asumpția că 

descentralizarea conduce la responsabilizarea autorităților locale, nu există nici un fel de 

date care să indice că asistăm la o astfel de dinamică în cazul României. În acest context, 

rezultatele cercetării urmează să contribuie atât la conturarea unei imagini de ansamblu 

asupra situației la nivelul comunităților locale din România, cât și la efortul echipei de proiect 

în atingerea obiectivului general al proiectului și anume ameliorarea capacității organizațiilor 

neguvernamentale locale din comunitățile mici și medii de a se implica în mod proactiv în 

activități de promovare a implicării cetățenilor în luarea deciziilor la nivelul comunităților. În 

cadrul proiectului, atingerea obiectivului general este urmărit prin atingerea unor obiective 

specifice, respectiv:  

sultare publică pentru implicarea 

organizațiilor neguvernamentale locale în promovarea bunei guvernări şi a calităţii 

democraţiei la nivel local prin bugetare participativă şi alte tehnici pentru 

planificarea participativă a bugetelor locale, grupuri de iniţiativă locală (GIL); 

tehnici de consultare publică în realizarea propunerilor de hotărâri ale Consiliului 

Local cu privire la hotărâri de interes public; realizarea unui sistem de tip 

ScoreCard la nivel local; 

u un număr de 30 de ONG-uri locale 

din 30 de judeţe din România, cu privire la instrumentele şi tehnicile de consultare 

publică care pot fi aplicate cu scopul creşterii calităţii implicării cetăţenilor la nivel 

local, dar și cele referitoare la sursele de finanţare care pot fi accesate în scopul 

dezvoltării unor programe specifice.  

în procesul de consultare publică, promovarea bunei guvernări şi a calităţii 

democraţiei la nivel local prin realizarea unei cercetări cantitative la nivel naţional. 

Cercetarea de față va servi ca bază pentru dezvoltarea unui set de propuneri de modificări 

legislative prin care să fie ameliorat cadrul legal care reglementează direct sau indirect 

posibilitatea implicării Organizațiilor neguvernamentale locale în procesul de consultare 

publică, promovarea bunei guvernări şi a calităţii democraţiei la nivel local (cu privire la 

Legea nr. 544/2011 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Legea nr.215/2001; 

Legea administraţiei publice locale Legea 52/2003 privind transparență decizională în 

administraţia publică; Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale). De 
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asemenea, cercetarea urmăreşte dezvoltarea unui set de propuneri de modificări legislative 

prin care să fie ameliorat cadrul legal care reglementează accesul organizațiilor 

neguvernamentale locale la fonduri pentru dezvoltarea unor proiecte având ca scop 

îmbunătățirea procesului de consultare publică, promovarea bunei guvernări şi a calităţii 

democraţiei la nivel local. Nu în ultimul rând, aceste propuneri vor fi avansate prin realizarea 

unei campanii de advocacy pentru promovarea modificărilor legislative propuse în cadrul 

activităţilor proiectului. 

În continuare, prezentăm contextul general al cercetării, axându-ne pe studiile și cercetările 

anterioare cu privire la societatea civilă românească, pentru a oferi o imagine de ansamblu 

asupra acesteia, dar și a modului în care organizațiile neguvernamentale s-au dezvoltat de-a 

lungul timpului.  

  

II. Contextul  general al cercetării 

 

În această parte a raportului, descriem pe scurt situația organizațiilor neguvernamentale din 

România de la emergența sectorului societății civile și până în prezent. Societatea civilă 

cuprinde numeroase organizații și instituții care desfășoară activități între sectorul public și 

privat, precum sindicate, cluburi sociale, organizații profesionale, centre de îngrijire, grupuri 

informale, cluburi sportive, organizații ale drepturilor omului și multe altele (Salamon și 

Anheier 1999). Aceste organizații oferă servicii, implementează programe de promovare și 

rolul de a crește conștiința civică prin intermediul rețelelor și legăturilor de sprijin și încredere 

reciprocă (Coleman 1988, Putnam 1993). Generic, organizațiile neguvernamentale au 

următoarele caracteristici: au o structura instituțională separată de stat, nu au activități de tip 

profit, se autoguvernează și au o apartenența voluntară care stă la baza organizării acestora 

(Salamon și Anheier 1997, 5).  

Dimensiunea acestui sector  poate fi analizată prin prisma evenimentelor istorice și a 

instituțiilor caritabile de-a lungul timpului. Poziția geostrategică a României până în secolul 

XX, care împărțea teritoriile României sub conducerea Imperiului Austro-Ungar, Otoman și 

Rus și reducerea puterilor statului român la funcții fiscale și coercitive; societatea de sorginte 

rurală, alcătuită din comunități atomizate, devălmașe (Stahl 1980 în Săulean și Epure 1998, 

4), pasivitatea și excluderea țăranilor din luarea deciziilor, dar și prevalența Bisericii Ortodoxe 
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Române care fiind mai degrabă orientată spre un canon ritualizat, tradițional, mistic și mai 

puțin angrenată în transmiterea valorilor ce țin de reciprocitate și acțiune colectivă în 

comunitatea religioasă din care face parte (Săulean et al. 1999, 337), dar și perioada 

comunistă care a a înlăturat orice formă liberă de asociere din societate - toți acești factori 

reprezintă câteva obstacole în calea articulării unei societăți civile active și puternice după 

1989. 

Societatea civilă din România a renăscut după căderea comunismului în 1989, fiind însă 

afectată de lipsa de susținere și sprijin financiar din partea autorităților locale și a  unui cadru 

legislativ propice dezvoltării organizațiilor neguvernamentale (Săulean et. al 1999, 337). De 

asemenea, sectorul civil s-a confruntat cu probleme determinate de accesul limitat la 

resursele financiare, determinând caracterul vulnerabil, și dependent de fonduri de la 

finanțatori internaționali, dar și de sursele naționale precum cotizațiile membrilor, resurse de 

la actori privați sau subvenții guvernamentale (Săulean și Epure 1998, 15). Nu a existat nicio 

politică sistematică de finanțare a sectorului non-profit după 1989, deși au existat câteva 

programe de colaborare cu organizațiile neguvernamentale, organizate de Ministerul 

Tineretului și a Sportului, sau alocări ministeriale de la departamentele Ministerului Culturii 

(Săulean și Epure 1998, 16). În ceea ce privește subvențiile de la autoritățile locale, precum 

reducerile pentru chirie, oferirea de spații sau echipamente (linii telefonice, mobilă etc.) sau 

licențe, acestea au fost modeste, dezvoltarea sectorului neguvernamental după 1989 fiind 

realizat fără susținere directă și semnificativă din partea statului. Acest lucru se datorează 

diminuării capacității statului de a susține politici sociale și a recesiunii economice, de 

exemplu ponderea costurilor sociale din PIB a crescut de la 14, 9 procente în 1990 la 16, 5 

procente în 1994, dar în termeni reali cheltuielile de asistență socială au scăzut semnificativ 

(dacă în 1990 aceste cheltuieli erau cu 20, 3 procente mai mari decât în 1989, în 1993 au 

fost cu 22, 9 procente mai mici decât în 1989) (Zamfir și Zamfir 1995, 426). Susținerea 

finanțărilor externe a reprezentat în 1998, jumătate din veniturile sectorului neguvernamental 

din România, în particular din partea guvernului SUA și a Uniunii Europene, prin US AID și 

PHARE, în special organizațiile care aveau ca misiune drepturile omului, educație civică sau 

protecția mediului. De exemplu, în 1995 activitatea organizațiilor neguvernamentale se 

concentra în domenii precum: protecția drepturilor omului și ale minorităților, protecția 

mediului, alegeri libere, autonomie locală și autoguvernare, mass-media și alte contribuții în 

ceea ce privește serviciile sociale precum îngrijea copiilor, bătrânilor și servicii de îngrijire 

pentru persoanele cu dizabilități (Epure et. al 2001, 1). În această perioadă, aproximativ 11% 

din populație făcea parte dintr-o organizație neguvernamentală, iar în 1997 circa 26%, 
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inclusiv în sindicate, sectorul neridicându-se însă la nivelul celor din țările central europene 

(Salamon et al. 1999, 338). Cea mai importantă schimbare legislativă este ordonanța de 

urgență 26/2000 cu privire la asociații și fundații, act legislativ care a diminuat controlul 

administrativ, reduce numărul de membrii fondatori și simplifică procedurile prezente până 

atunci prin legea din 1924; precum și stabilirea de modalități de activități economice, 

introducerea conceptului de utilitate publică, crearea unui registru național ONG, sau 

recunoașterea rolului de partener a Organizațiilor neguvernamentale. (FDSC 2010, 14). 

Deși acțiunile organizațiilor neguvernamentale nu sunt atât de vizibile pentru majoritatea 

populației, fiind orientate spre prioritățile finanțatorilor, rolul acestora în informarea și 

educarea cetățenilor și în capacitarea persoanelor defavorizate este unul mare, dar acțiunea 

colectivă, rezolvarea problemelor comune sau capacitarea femeilor rămân pe plan secundar. 

Pe de altă parte influențarea politicilor publice, schimbările legislative, accesul la informații 

publice, monitorizarea și asumarea răspunderii statului1, și viziunea pozitivă asupra 

sectorului privat au dus la creșterea gradului de maturizare al societății civile, devenind 

profesionalizată, specializată și diversă la începutul anilor 2000 (FSDC 2005, 7). Relațiile cu 

instituțiile publice guvernamentale se modifică și ele prin prisma orientării spre  

descentralizare, subsidiaritate, privatizare, dezinstituţionalizare a autorităților, dar și a noilor 

concepte legate de guvernare (transparenţă, participare), la fel ca și imaginea publică a 

organizațiilor neguvernamentale și cooperarea locală (Dakova et. al 2000), multe dintre 

liderele organizațiilor neguvernamentale fiind femei, în special în domenii precum protecție 

socială sau servicii sociale, bărbații fiind activi preponderent în domenii precum cele de 

mediu și organizații profesionale (Dakova et. al 2000, 54). 

Diferențele dintre mediul rural și cel urban rămân constante de la începutul anilor nouăzeci și 

rămân constante și după intrarea României în spațiul european; de exemplu indexul de 

asociativitate fiind de 5 ori mai mic în mediul rural decât în cel urban, acesta se situează între 

87% în mediul urban și 13% în cel rural (FDSC 2010, 24). Filialele, care ar putea contribui la 

extinderea geografică a activităţii unei organizaţii sunt în număr redus, de exemplu numărul 

organizaţiilor cu filiale fiind de 13,7%, iar coalițiile – o modalitate de acțiune colectivă la 

nivelul organizațiilor – sunt deseori slab instituționalizate (FDSC 2010, 42). Din punct al 

structurii veniturilor, în perioada preaderare de observăm o serie de schimbări semnificative 

în sensul diversificării: redirecționarea a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice 

(64,7%); donaţiile individuale (52,1%) şi cotizaţiile membrilor (44,4%); dar și sponsorizările 

                                                           
1
 Dar mai puț in a companiilor private, din cauza discreditării statului după experienț a comunistă. 
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din partea companiilor 39,3% din organizaţii beneficiind de sponsorizări în bani şi 25,1% de 

sponsorizări în natură, iar finanțările internaționale precum cele de la Uniunea Europeană şi 

fundaţii sau instituţii guvernamentale internaționale fiind cea mai importantă sursă de 

finanţare pentru 35,2% dintre organizaţii, (FDSC 2010, 57-59).  

Printre actele normative cele mai importante menționăm  legea 78/2014 care reglementează 

activitatea de voluntariat în România prin care voluntariatul este recunoscut ca experiență 

profesională, o măsură ce va face ca numărul voluntarilor să crească treptat, mai ales că 

Eurobarometrul din 2013 clasifică România ca având una dintre cele mai scăzute rate de 

afiliere la un ONG (FDSC 2010, 3). Totodată, aceste organizații rămân o voce puternică în 

ceea ce privește societatea românească, precum oprirea proiectului minier de la Roșia 

Montană, implicarea în propunerile de modificare a Constituției, regionalizarea, legea 

partidelor și absorbția de fonduri europene, precum și alte activități ce țin de comunitățile sau 

domeniile în care activează.  

În 2014, Registrul Național ONG cuprindea 37.278 de asociații și 18.024 fundații, o treime 

fiind probabil active (Indexul Sustenabilităţii Organizaţiilor Societăţii Civile 2013). Așa cum va 

fi explicat în secțiunea metodologică, cercetarea de față și-a propus să fie una exhaustivă 

vis-a-vis universul de studiu, respectiv ONG-urile (asociații și fundații) cu activitate în 

domeniile promovării procesului de consultare publica, promovarea bunei guvernări și a 

calității democrației la nivel local. Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a datelor, 

considerăm important să subliniem care este contextul particular al proiectului, dar și temele 

cercetării pe care le vom aborda. Mai apoi, apelăm la datele furnizate de cele mai importante 

cercetări ale FDSC pentru a veni în întâmpinarea acestora, ca apoi, după prezentarea 

metodologiei, să conturăm prin cercetarea de față direcțiile de analiză.  

 

III. Contextul particular și cercetări anterioare 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană a demonetizat multe din aşteptările optimiste cu 

privire la efectele automate pe care acest proces le-ar avea asupra statului de drept, 

calitatea politicilor publice, implicarea activă a cetăţenilor în procesul de guvernare şi 

calitatea democraţiei la nivel local. În paralel, efervescența manifestată de societatea civilă a 

scăzut în ultimii ani datorită unor cauze multiple ce ţin atât de disponibilitatea scăzută a 
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Guvernului, Parlamentului, dar şi a Autorităţilor Publice Locale (APL-uri) de a colabora cu 

societatea civilă şi datorită schimbării privind structura de finanţare. Aceste tendinţe sunt 

subliniate şi în descrierea contextului privind justificarea componentei 5 – Dezvoltarea 

capacităţii organizațiilor neguvernamentale. Reţele şi coaliţii. Mai mult, întrucât numărul 

centrelor de decizie a crescut prin procesul de descentralizare, monitorizarea constantă a 

activităţilor acestor autorităţi, evaluarea respectării legislaţiei în vigoare şi exercitare unor 

presiuni în direcţia creşterii participării cetăţenilor şi a influenţei lor asupra deciziilor privind 

comunităţile locale nu poate fi realizată decât de organizaţii ale societăţii civile care au, de la 

caz la caz, o bună cunoaştere a contextului local. 

Ca urmare a eșecului procesului de reformă a Constituției României, precum şi a declarării 

drept neconstituţional a proiectului de lege privind descentralizarea, România nu se va 

regionaliza în următorii ani, astfel încât eforturile societăţii civile trebuie să se concentreze 

spre ameliorarea funcţionării democratice a actualelor structuri administrative. Astfel, 

activităţile din cadrul acestui proiect sunt motivate de nevoia creşterii capacitaţii organizațiilor 

neguvernamentale locale din comunităţile mici şi medii de a se implica în mod proactiv în 

activităţi de promovare a implicării cetăţenilor în luarea deciziilor la nivelul comunităţilor. 

Creşterea acestei capacităţi reprezintă o componentă esenţială pentru că procesul de 

descentralizare şi cel de preconizat de regionalizare, să genereze efecte pozitive din punct 

de vedere al calităţii democraţiei în România. Astfel, acest efort de cercetare urmăreşte să 

ne ofere o privire de ansamblu asupra situaţiei principalelor probleme, limitări legislative şi 

oportunităţi cu care se confruntă ONG-urile implicate în procesul de consultare publică, 

promovarea bunei guvernări şi a calităţii democraţiei la nivel local.  

Studiile care vizează societatea civilă din România sunt puține la număr, însă reușesc să 

surprindă aspecte importante legate de evoluția și problemele acestui sector. Dintr-un număr 

redus de studii centrate pe societatea civilă din România câteva merită menționate precum: 

„România 2010. Sectorul neguvernamental. Profil, tendinţe, provocări” și „Barometrul 

Liderilor ONG”, realizate de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile  (FDSC), dar și 

„European Civil Society House. The Romanian Perspective”, realizat de Civil Society 

Development Foundation în 2012. Ne vom opri asupra ultimelor două menționate datorită 

informațiilor furnizate și pentru a sublinia temele vizate din ultimii ani cu care reprezentanții 

organizațiilor neguvernamentale s-au confruntat.  

„Barometrul Liderilor ONG” este un studiu longitudinal dezvoltat FDSC în rândul 

reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din România cu scopul de a surprinde 
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evoluția situației organizațiilor neguvernamentale românești2. De menționat este  un aspect 

important  care arată că majoritatea organizațiilor neguvernamentale respondente activează 

în domeniul social, al educației și dezvoltării locale, un număr important (111) furnizând 

servicii de interes public (servicii sociale, de formare, educație dar și în zona 

antreprenoriatului social), de informare, conștientizare și advocacy (106). Cea mai întâlnită 

componență a organizațiilor neguvernamentale este de 1-10 membrii (45%), urmată de 11-

30 membrii (26%), mai mult de trei sferturi din aceștia având între 25 și 45 de ani (84%). 

Este important de menționat distribuția pe gen în cadrul organizațiilor, datele arătând că mai 

mult de jumătate din ONG-urile intervievate (83) au în componența lor peste 50% femei. Cu 

toate acestea, în poziții de conducere se regăsesc femei doar în cazul a 20% din ONG-uri. O 

problemă care reiese din raport este numărul relativ mic de voluntari pe care reușesc să îi 

atragă ONG-urile (1-10 voluntari - în cazul a 53% din organizații), 35% din respondenți 

considerând că numărul voluntarilor implicați în cadrul activităților este insuficient. O altă 

problemă cu care se confruntă organizațiile din sectorul societății civile este slaba finanțare, 

55% considerând că fondurile obținute sunt insuficiente pentru realizarea optimă a 

activităților. Sursele de finanțare cele mai întâlnite sunt finanțările europene sau de la 

autoritățile publice locale (53%). Legat de relația cu autoritățile publice, 76% dintre ONG-urile 

au declarat faptul că reușesc să colaboreze cu reprezentanții statului, însă mai puțin de 

jumătate (46%) au participat efectiv la consultări organizate de autorități sau au formulat 

propuneri de modificare a unor decizii publice locale (13%) sau naționale (18%). 

Un alt studiu centrat pe societatea civilă din România, mai concret pe nivelul de participare a 

organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor în procesul de decizie este realizat de Civil 

Society Development Foundation în 2012 - „European Civil Society House. The Romanian 

perspective3.” Folosind un set de instrumente calitative și cantitative, Civil Society 

Development Foundation au propus să cerceteze oportunitățile și adaptarea ESCH 

(European Civil Society House) în contextul românesc. Cercetare s-a desfășurat pe trei 

dimensiuni: a) drepturile cetățenilor; b) dezvoltarea societății civile; c) participarea cetățenilor 

(2012, 6). Interviurile, în număr de 10, s-au realizat cu persoane implicate activ în societatea 

                                                           
2
 Cercetarea s-a desfăș urat pe parcursul a trei ani: 2010, 2011 ș i 2012, FDSC realizând una din cele mai 

curpinzătoare cercetări axate pe societatea civilă din România. Argumentele folosite pentru a justifica necesitatea 

studiului se leagă în principal de lipsa unei imagini de ansamblu a societăț ii civile, dar ș i de faptul că 

problemele cu care ONG-urile din România se confruntă sunt mai puț in cunoscute la nivel public. Informaț iile 

obț inute pot fi folosite atât în construirea de relaț ii cu finanț atori ș i parteneri străini care doresc să sprijine 

societatea civilă din România, dar ș i cu diverș i parteneri locali, cum ar fi autorităț iile statului, comunitatea ș i 

beneficiarii   Cele mai recente date sunt din anul 2012 , răspunzând apelului lansat de FDSC aproximativ 150 

ONG-uri, dintre care 78% asociaț ii, 21% fundaț ii ș i 1% federaț ii. 
3
 http://www.fdsc.ro/library/files/ecsh_report_romania.pdf 

http://www.fdsc.ro/library/files/ecsh_report_romania.pdf
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civilă locală și europeană. O a doua etapă a cercetării a constat în organizarea de 

workshopuri cu membrii organizațiilor din societatea civilă, dar și cu reprezentanți ai 

sindicatelor și ai asociaților de antreprenori, iar în a treia etapă a studiului 103 membrii ai 

organizațiilor neguvernamentale din România au completat un chestionar on-line care avea 

ca temă crearea unei European Civil Society House (p.7). Principalele concluzii ale studiului 

relevă faptul că majoritatea cetățenilor nu își cunosc drepturile de care se bucură ca membrii 

ai UE și că sunt nemulțumiți de nivelul de informare al lor privind UE. Însă încrederea 

cetățenilor față de ONG-uri a crescut constant în 10 ani. O explicație pentru acest fenomen 

ar fi faptul că 60% din respondenți la chestionar susțin că unul din obiectivele principale ale 

organizațiilor neguvernamentale în care activează, reprezintă capacitatea de a influența 

procesul decizional și legislativ. Iar în ceea ce privește integrarea ECSH în scena 

organizațiilor neguvernamentale din România, propunerea a fost legată de implementarea 

platformei în stagiul de pivot, pentru ca după doi ani să ia naștere ca o entitate separată. În 

continuare prezentăm metodologia cercetării și rezultatele obținute în urma analizei datelor. 

 

IV. Metodologia cercetării 

 

Obiectivul principal al cercetării vizează modul în care ONG-urile locale se implică în în 

procesul de consultare publică, promovarea bunei guvernări și a calității democrației la nivel 

local. Demersul analitic s-a structurat pe câteva arii generale de interes: misiunea și rolul 

organizațiilor, colaborarea atât cu reprezentanții statului, dar și cu alte organizații non-profit; 

cadrul legislativ și inițiativele publice pe care aceste organizații le-au dezvoltat de-a lungul 

timpului; sau sursele de venit ale sectorului neguvernamental, tipurile de proiecte cu 

finanțare externă, prin fonduri europene, norvegiene și elvețiene; cotizații ale membrilor; 

structura internă a organizațiilor neguvernamentale, numărul de angajați și voluntari. 

Instrumentul de cercetare elaborat în conformitate cu Activitatea 4.1 a urmărit 

operaționalizarea tuturor dimensiunilor de cercetare relevante. Chestionarul a plecat de la 

identificarea rolurilor și misiunilor organizațiilor, a activităților în care acestea au fost implicate 

de-a lungul timpului, dar și alte elemente ce țin de bună guvernare sau transparență. În acest 

sens, am dorit să aflăm cum evaluează reprezentanții organizațiilor neguvernamentale 

atitudinea autorităților, dar și a publicului larg; care este părerea lor despre conlucrarea cu 

administrația publică locală, sau modul în care cadrul legislativ este considerat raportat la 
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activitățile și domeniul principal de activitate. De asemenea, alte întrebări au vizat și numărul 

de inițiative publice, relațiile cu alte organizații neguvernamentale, dar și elemente ce țin de 

structura internă, precum numărul de angajați, voluntari, membrii din board, distribuția 

sarcinilor, numărul de departamente, personalul din cadrul organizației și domeniile din care 

aceștia sunt recrutați. Chestionarul cuprinde și întrebări privind sursele de finanțare, pe linii și 

tipuri de proiecte, informații necesare pentru a analiza modul în care proiectele finanțate 

extern afectează structura organizației și numărul de angajați. Întrebările au fost atât 

deschise, cât și închise, dar și grile cu multiple răspunsuri permise, scale de evaluare, 

întrebări de tip ierarhic și câmpuri de informații. Am optat pentru această abordare care 

cuprinde diferite tipuri de răspunsuri pentru a obține atât date cuantificabile, cât și calitative, 

dar și a oferi respondenților spațiu pentru a-și exprima părerile într-un mod participativ și 

deschis. 

 În urma pretestării instrumentul de cercetare (chestionarul) a fost finalizat, eliminându-se 

întrebările neclare pentru respondenți. Voluntarii au fost instruiți conform A4.3 în mai multe 

sesiuni de lucru fiind prezentate informații relevante despre cercetarea cantitativă De 

asemenea, au fost realizate exerciții pe perechi în vederea acordării de feedback reciproc 

voluntarilor. 

Procesul de colectare a datelor a fost unul complex, în mai multe etape. Într-o primă fază a 

fost realizată o cercetare exhaustivă a Registrul Național ONG – documentele cu cele 37.278 

asociații și 18.024 fundații, în cadrul coloanei care descrie scopul organizației, fiind selectate 

acele fundații și asociații care cuprindeau cel puțin unul din următoarele cuvinte cheie (cu 

diferite variații: participare publică, democrație, egalitate șanse, consultare (publică), 

corectitudine alegeri, transparenţă decizională, participare publică, bugetare participativă, 

implicarea minorităţilor în deciziile comunităţii, egalitatea de şanse în privinţa participării la 

decizie, integritate publică la nivel local, bună guvernare, buna funcţionare a administraţiei 

publice, transparență decizională, liberul acces la informaţii de interes public bună 

guvernare, drepturile omului, drepturi sociale (fără a include organizațiile orientate spre 

prestarea de servicii), protejarea mediului. Utilizând informații de la Registrul Național ONG, 

au fost selectate de către voluntarii din cadrul proiectului aproximativ 1400 de asociații și 

fundații. În a doua fază, cercetătorii responsabili de coordonarea cercetării au analizat toate 

cele 1400 de asociaţii şi fundaţii selectate şi au eliminat acele organizații și fundații care la o 

analiză integrală a descrierii scopului (conform Registrului Național ONG) nu corespundeau 

criteriilor detaliate cu privire la tipul de activitate realizată, ajungând la doar 956 de 

organizații. Ulterior, acestor ONG-uri le-au fost adăugate organizațiile din baza de date 
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obținută în urma proiectului Date versus Informație, derulat de Centrul de Asistenţă pentru 

Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS) și date de contact ale unor organizații oferite de 

FDSC (organizații care implementează proiecte prin FDSC și organizații participante la 

Forumul ONG), în acest fel baza fiind completată până la 1055 de organizații care 

corespundeau criteriilor definite în cadrul cercetării. 

În a doua etapă, voluntarii din cadrul proiectului au procedat la identificarea datelor de 

contact pentru asociațiile și fundațiile din Registrul Național ONG, aceste date nefiind incluse 

în cadrul registrului. Fiecare dintre organizațiile identificate au fost căutate pe internet 

folosind motorul de căutare Google după denumirea organizației, și/sau cuvinte cheie din 

descrierea scopului, diferite platforme cu date de contact ale organizațiilor, precum și pe 

platforma de socializare Facebook. Pentru fiecare organizație s-a identificat adresa de web, 

e-mail-urile de contact, numerele de telefon și adresa de Facebook. În cazul organizațiilor 

pentru care nu au fost identificate datele de contact la o primă căutare, aceasta a fost reluată 

de către o altă persoană. La finalul acestei etape, pentru 358 de organizații nu a fost 

identificat nici un tip de contact: telefon, email, website (236 de organizații nu aveau website) 

sau adresa de Facebook. Astfel, prin verificarea exhaustivă a tuturor surselor de informații cu 

privire la ONG-urile din România având definite în cadrul scopului constituirii activități de 

interes (Registrul Național ONG[6]), sau cu o activitate dovedită în domeniu (baza de date 

CENTRAS și bazele de date de la FDSC) am realizat o radiografiere a întregului univers de 

interes, definit potrivit criteriilor. De asemenea, datorită ratei mari de penetrare a internetului, 

combinată cu verificarea suplimentară prin intermediul bazelor de date CENTRAS și FDSC 

cu privire la organizațiile cu activitate în domeniu, putem susține cu un grad mare de 

siguranță că cele 697 de organizații identificate care corespund criteriilor și pentru care a fost 

identificat cel puțin un tip de contact reprezintă la nivelul României întregul univers la 

organizațiilor neguvernamentale de interes. În cea de-a treia etapă, toate organizațiile 

incluse în baza de date pentru care a fost identificat cel puțin un contact au fost informate cu 

privire la derularea studiului. Cu alte cuvinte, toate organizațiile existente în baza de date au 

primit o notificare prin care erau informate că au fost incluse în populația de organizații ce 

urmează a fi intervievată în cadrul unei cercetări desfășurate de Asociația Pro Democrația 

printr-un proiect finanțat de Fondul ONG din România. Au fost oferite de asemenea informații 

cu privire la proiect și cu privire la importanța participării pentru societatea civilă din 

România. Într-o primă etapă informațiile au fost transmise prin intermediul e-mailului, ulterior 

organizaţiile fiind contactate telefonic. Persoanele care au menținut contactul cu organizațiile 

au fost voluntari recrutați din rândul populației de studenți din domeniul științelor sociale, 

urmărindu-se respectarea criteriilor descrise în cadrul A4.2: experiență anterioară în activități 
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relevante pentru cercetare și proiect, asigurarea egalității de gen și evaluarea motivației 

aplicanților. În perioada octombrie 2014 – mai 2015, organizaţiile au fost contactate în mai 

multe valuri, folosind toate tipurile de contacte existente. Pentru aproximativ 80 de organizaţii 

pentru care datele de contact constau în numere de telefon şi adrese de email a fost 

constatată nefuncţionalitatea acestora, fapt care reprezintă un indiciu al lipsei de activitate 

ale acestor organizaţii. Într-un număr de cazuri numărul de telefon (linii fixe) nu mai 

corespundea realităţii, în locaţiile respective activând alte organizaţii. Astfel, putem estima că 

la nivel naţional, numărul organizaţiilor legal constituite, active în ultimii ani din punct de 

vedere formal şi cu o minimă capacitate de comunicare dovedită, respectiv existenţa unor 

contacte publice funcţionale, este de până în 600 de organizaţii.  

 Voluntarii APD au contactat toate ONG-urile selectate. Într-o primă etapă, rata de colectare 

a fost redusă, chiar dacă numărul de refuzuri explicite din partea respondenților nu a fost 

foarte ridicat. În multe cazuri acestea fie amânau, fie delegau răspunderea completării 

chestionarului unei persoane care nu era de obicei prezentă și astfel procesul se amâna la 

nesfârșit, fie nu doreau să completeze pentru că nu aveau proiecte în derulare. Așadar, în 

etapele ulterioare chestionarul a fost trimis prin e-mail organizațiilor care au amânat 

răspunsurile precum și oferirea de explicații Organizațiilor neguvernamentale care nu 

implementau proiecte finanțate legate de faptul că nu este nicio problemă și că pot completa 

chestionarul. Acest lucru a dus la creșterea ratei de participare la cercetarea desfășurată, 

completându-se un număr important de chestionare. Fiecare organizație a fost contactată de 

până la 5 ori pentru a obține completarea chestionarului. 

 Pe parcursul cercetării aproximativ 420 de organizaţii au promis completarea chestionarului, 

28 au declarat că sunt constituite recent şi încă nu au o activitate relevantă în domeniu, 35 

au refuzat în mod explicit completarea chestionarului, în final fiind înregistrate 302 de 

răspunsuri în baza de date, așadar 302 de organizații care au răspuns la solicitarea de a 

completa chestionarul. Astfel, estimăm faptul că cercetarea de faţă investighează 

aproximativ 50% din organizaţiile care reprezintă întregul univers de cercetare la nivelul 

României. Anonimitatea organizațiilor neguvernamentale participante va fi păstrată din rațiuni 

ce țin de etică cercetării. Pentru a putea propune măsuri de implicare activă a organizațiilor 

neguvernamentale în comunitățile locale și de conlucrare cu cetățenii în luarea deciziei la 

nivel local este esențială luarea în calcul a perspectivelor și experiențelor liderilor de 

organizație, ale coordonatorilor de proiecte și ale celor implicați direct în interacțiunea cu 

comunitățile locale. Scopul acestei cercetări este de a prezenta aceste perspective la nivel 

agregat, rezultatele fiind prezentate în următoarea secțiune 
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V. Analiza datelor 

 

În această parte a raportului interpretăm datele obținut în cadrul cercetării, axându-ne pe 

câteva puncte: domenii de interes în care ONG-urile își desfășoară activitățile, misiunea și 

rolurile; colaborarea atât cu reprezentanții statului, dar și cu alte organizații non-profit; cadrul 

legislativ și inițiativele publice pe care aceste organizații le-au dezvoltat de-a lungul timpului; 

sau sursele de venit ale sectorului neguvernamental, tipurile de proiecte finanțate extern prin 

fonduri europene, norvegiene și elvețiene; cotizații ale membrilor; structura internă a 

organizațiilor neguvernamentale, numărul de angajați și voluntari.  

În legătură cu implicarea organizațiilor în cele 10 tipuri de activități prestabilite de echipa de 

cercetare, în ultimii 4 ani, se constată mai degrabă o lipsă de implicare în cazul majorității 

organizațiilor neguvernamentale participante la studiu. Aproximativ 57,98% dintre ONG-uri 

declară că nu au oferit deloc asistență juridică, 47,4% nu au fost implicate în activități de 

participare echitabilă ale cetățenilor în elaborarea și formularea politicilor publice, 44% dintre 

ONG-uri nu au realizat activități în domeniul bunei funcționări a administrației publice, 45% 

nu au desfășurat activități legate de transparența decizională la nivel local, 43,4% nu au 

desfășurat deloc activități legate promovarea bunei guvernări, 42,4% nu au fost implicate în 

activități de informare și instruire în domeniul drepturilor omului. De exemplu, importanța 

educației politice a cetățenilor prin creșterea gradului de conștientizare a politicilor publice în 

funcție de numărul de parteneriate ale organizațiilor se situează între 15,04 ca fiind deloc 

importantă și 6,03 ca fiind în mare măsură importantă. Acest lucru este consistent cu 

rezultatele prezentate mai sus, însă indică faptul că parteneriatele dintre organizații nu 

influențează în mod pozitiv acest aspect, care ar putea fi benefic pentru comunități în ceea 

ce privește transparența și bună guvernare din rândul autorităților locale. 
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Grafic 1. Importanța educației politice a cetățenilor prin creșterea gradului de 
conștientizare a politicilor publice raportat la scopul și misiunea organizației în funcție 
de numărul de parteneriate ale organizațiilor 

 

 

Acest lucru este de asemenea vizibil dacă luăm în considerare reprezentarea intereselor 

cetățenilor raportat la scopul și misiunea organizației în funcție de numărul de parteneriate 

ale organizațiilor: 

Grafic 2. Importanța reprezentării intereselor cetățenilor raportat la scopul și misiunea 

organizației în funcție de numărul de parteneriate ale organizațiilor: 

 

În acest sens, chiar dacă multe din organizațiile care au răspuns la chestionar poate că nu 

au avut posibilitatea de a accesa linii de finanțare în acest scop, reiterăm faptul că ele au fost 

selectate pe baza unor criterii care făceau referire la activități care includeau activități de 

reprezentare a intereselor cetățenilor în diferite domenii.  

Mai mult, 60,9% dintre organizații declară că nu s-au implicat deloc în activități de creștere a 
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reprezentativității femeilor în procesul de luare a deciziei la nivel local în condițiile în care în 

universul de studiu au fost incluse toate organizațiile care promovează și luptă pentru 

drepturile femeilor. De asemenea, 62,3% dintre organizații nu s-au implicat deloc în acțiuni 

de creștere a reprezentativității minorităților în procesul de luare a deciziei la nivel local, lucru 

destul de îngrijorător având în vedere existența unui procent destul de ridicat al minorităților 

naționale și având în vedere că am inclus toate organizațiile care promovează drepturile 

minorităților în România (în special drepturile cetățenilor de etnie romă). Printre activitățile 

mai de menționate, activități ce implică participarea publică se numără printre activitățile des 

menționate (20,2% consideră că este activitatea lor principală, 18,5% activitate secundară, 

33,4% activitate ocazională), dar și liberul acces la informații de interes public are un loc 

important pe agenda organizațiilor neguvernamentale participante la cercetare (18,5% 

declară că este o activitate principală, 21,2% declară că este o activitate secundară și 21,9% 

o activitate ocazională). De asemenea, informarea și instruirea în domeniul drepturilor 

omului, bună guvernare și chiar participarea echitabilă a cetățenilor în elaborarea și 

formularea politicilor publice sunt activități desfășurate des de un procent destul de 

semnificativ de organizații. Nu în ultimul rând, trebuie menționat că persoanele care au 

completat chestionarul au avut ocazia să menționeze și alte tipuri de activități desfășurate. 

Această întrebare a avut o rată foarte ridicată de răspunsuri pentru că respondenții au avut 

tendința să explice cât mai specific care sunt activitățile principale pe care le desfășoară în 

mod obișnuit, dintre care menționăm programele de educație formală și non-formală, 

consiliere educațională, furnizarea de servicii de ocupare și formare profesională, activități 

socio-culturale, activități de protejare a mediului, asistență socială sau activități sportive. 

Totodată, așa cum vom arăta mai jos, parteneriatele dintre organizații nu reprezintă în 

esență o măsură de acțiune colectivă la nivel local, ci mai degrabă sunt la nivel instituțional, 

ONG-urile preferând să acționeze individual pe anumite probleme cheie, parteneriatele 

materializându-se în special în organizarea unor întâlniri formale și non-formale. 

 

Grafic 3. Implicarea organizațiilor neguvernamentale în diferite tipuri de activități 



       

 

                           

 

 
 
 

 17 

 11.6%

20.2%

4.3%

6.0%

15.2%

11.9%

18.5%

12.6%

19.9%

7.9%

12.9%

18.5%

11.3%

10.3%

19.9%

16.9%

21.2%

18.5%

15.6%

11.3%

27.5%

33.4%

18.9%

18.2%

18.2%

22.8%

21.9%

16.2%

20.2%

18.5%

3.0%

2.6%

3.3%

4.6%

3.0%

4.0%

4.6%

5.3%

2.0%

4.3%

45.0%

25.2%

62.3%

60.9%

43.4%

44.0%

33.8%

47.4%

42.4%

57.9%

Transparenţă decizională la nivel local

Participare publică

Creșterea reprezentativității minorităților în 

procesul de luare a deciziei la nivel local

Creșterea reprezentativității femeilor în 

procesul de luare a deciziei la nivel local

Buna guvernare

Buna funcţionare a administraţiei publice

Liberul acces la informaţii de interes public

Participarea echitabilă a cetățenilor în 

elaborarea și formularea politicilor publice

Informare şi instruire în domeniul drepturilor 

omului

Asistenţă juridică

Deloc

O 

singură 

dată

Ocaziona

l



       

 

                           

 

 
 
 

 18 

Când se gândesc la scopul și misiunea organizației respondenții consideră că activitățile 

foarte importante sau cele mai importante, pe o scală de la 1 la 7, sunt din domeniul 

integrării sociale, egalității de șanse și gen,  urmată de oferirea de servicii membrilor 

comunității și de reprezentarea intereselor cetățenilor. În ceea ce privește oferirea de servicii 

membrilor comunității, importanța acestuia crește odată ce sunt implicați și voluntarii din 

organizații, după cum arată graficul de jos 

Grafic 4. Importanța oferirii de servicii membrilor comunității raportat la scopul și 
misiunea organizației în funcție de numărul de numărul de voluntari activi în 
activitățile organizației 

 

Subliniem că datorită selecției eșantionului, organizațiile de tip servicii sociale și advocacy 

pentru interesele cetățenilor sunt dominante. De exemplu, activitățile legate de integrarea 

socială, egalitatea de șanse și gen sunt în strânsă legătură cu participarea numărului de 

voluntari, ceea ce arată faptul că în cadrul comunității și prin colaborare, misiunea și scopul 

organizațiilor sunt întărite 

Grafic 5. Importanța activităților de integrare socială, egalitate de șanse și de gen 
raportat la scopul și misiunea organizației în funcție de numărul de numărul de 
voluntari activi în activitățile organizației 
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Printre activitățile care au fost menționate în mod constant ca fiind puțin importante, 

menționăm mobilizarea membrilor prin proteste, demonstrații și acțiuni directe (un număr 

foarte mare de organizații sunt destul de radical împotriva acestui tip de participare politică – 

37,1%, iar dacă îi adăugăm și pe cei care au răspuns 2 și 3 obținem un procent de 

aproximativ 60% care consideră neimportant acest tip de activitate raportat la scopul și 

misiunea organizației), urmată într-o măsură mult mai mică de activități ce vizează educația 

politică a cetățenilor prin creșterea gradului de conștientizare a politicilor publice.  

Grafic 6. Activități importante și mai puțin importante raportate la scopul și misiunea 

organizației 

La întrebarea legată de calitatea conlucrării dintre ONG și administrația publică locală, 

aproape o treime dintre respondenți consideră că este inexistentă. Cu alte cuvinte, 29,1% 

dintre organizațiile participante la cercetare nu au niciun fel de relație cu administrația publică 

locală. Acest lucru poate fi pe de-o parte îngrijorător, dar poate fi și pe fondul lipsei 

desfășurării unor activități de către organizațiile participante la cercetare. Pe de altă parte 

organizațiile care declară că sunt inactive nu au cum să aibă o relație cu administrația 

publică locală. Cu toate acestea, o treime din respondenți consideră că este o relație 

satisfăcătoare, iar acest lucru înseamnă că poate fi îmbunătățită. Aproape o treime consideră 

că este o relație bună și numai 10,3% consideră că este o relație eficientă, lucru pe care de 

altfel îl care subliniază nivelul ridicat de neîncredere în administrația publică. 
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Grafic 7. Calitatea conclucrării cu administrația publică locală 

 

 

Atunci când au fost chestionați cu privire la adecvarea actualul cadru legislativ pentru 

sprijinirea organizației în care lucrează, numai 9,6% dintre respondenți consideră că este în 

mare măsură potrivit, 27,8% consideră că este deloc potrivit și cea mai mare parte care se 

plasează la mijloc afirmând în proporție de 61,6% că într-o oarecare măsură este potrivit. 

Aceste date poţi fi interpretate prin faptul că există lacune ce țin de sprijinirea sectorului 

neguvernamental în actualul cadrul legislativ. În acest sens, identificarea detaliilor care 

conduc la ineficiența cadrului legal poate fi realizată printr-o cercetare calitativă care să 

permită analiza acelor elemente din legislație care sunt problematice, precum și care sunt 

modurile prin care aceste obstacole pot fi depășite.  

Grafic 8. Adecvarea cadru legislativ pentru sprijinirea activităților organizațiilor 
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jumătatea superioară a distribuției. Se observă că dacă am exclude numai două organizații, 

una care a răspuns 1000 și una care a răspuns 320, media și mediana s-ar apropia ca valori. 

Nu foarte multe organizații care au avut foarte multe inițiative publice. În această situație, 

mediana ne ajută mai mult să ne facem o imagine generală despre numărul de inițiative 

publice. Astfel, 50% dintre organizațiile participante au avut cel puțin 4,5 inițiative publice, iar 

celelalte 50% au avut cel mult 4,5 inițiative. 

Tabel 1. Numărul de inițiative publice 

Medie 15,4 

Mediana 4,5 

Valoare modala 0 

 

În ceea ce privește relația cu celelalte organizații, respondenții au putut alege mai multe 

variante de răspuns. Cele mai des menționate tipuri de relații cu alte organizații sunt legate 

de organizarea unor întâlniri formale și non-formale. De asemenea, la fel ca la întrebarea 

legată de implicarea în diverse tipuri de activități, organizarea de mitinguri și de activități de 

protest este cel mai puțin menționată. Un număr extrem de mic de răspunsuri vizează 

formularea de petiții, una dintre cele mai simple forme de inițiative cetățenești. Dintre 

acestea, 81 din 302 de organizații au declarat că au relații cu alte organizații în ceea ce 

privește propunerea unor politici publice. Având în vedere că selecția organizațiilor în primele 

faze avut scopul de a construi o bază de date cât mai omogenă cu asociații/fundații care au 

ca scop implicarea în procesul de consultare publică, promovarea bunei guvernări și a 

democrației locale, aceste rezultate arată că organizațiile din România sunt mai degrabă 

actori individuali, existând puține relații instituționale pentru scopuri comune. Gradul scăzut 

de colaborare în cadrul societății civile este cu atât mai evidente având în vedere că 

aproximativ 75,2% dintre respondenți declară că în localitatea în care activează organizația 

lor se întâlnesc ONG-uri pe domenii similare de activitate. Sigur că acest lucru poate fi 

explicat și prin prisma faptului că cele mai multe ONG-uri se află în București și în marile 

orașe. 
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Grafic 9. Relația cu alte organizații non-guvernamentale 

 

Problemele de colaborare cu alte ONG-uri discutate mai sus sunt cu atât mai evidente având 

în vedere că aproximativ 75,2% dintre respondenți declară că în localitatea în care activează 

organizația lor se întâlnesc ONG-uri pe domenii similare de activitate. Sigur că acest lucru 

poate fi explicat și prin prisma faptului că cele mai multe ONG-uri se află în București și în 

marile orașe. 

Grafic 10. Colaborarea cu alte ONG-uri din localitate 
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aspecte ce țin de îmbunătățirea funcționării organizației, dar și de scrierea unor proiecte de 

finanțare sau training pentru personal.  

Grafic 11.  Apelarea la consultanți externi 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește numărul de angajați, fie că vorbim de cei cu normă întreagă sau part-
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permanenţi. În schimb, media de angajaţi cu normă redusă în cadrul proiectelor de finanţare 

este de doar 2,5 şi scade la 1,9 angajaţi permanenţi cu normă redusă. Aceste date ne indică 

faptul că în timp ce organizaţiile au cei mai mulţi angajaţi cu permanenţi în afara proiectelor 

cu finanţare, atunci când discutăm de angajaţii pe termen scurt, media celor plătiţi în cadrul 

proiectelor de finanţare este mai mare decât a celor finanţaţi din alte surse. 

Tabel 2. Numărul de angajați cu normă întreagă ai organizației Dvs. din cadrul: 

 Proiectelor de finanțare Angajaților permanenți 

Medie 4,7 5,9 

Mediana 0 0 

Valoare modala 0 0 
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Tabel 3. Numărul de angajați cu normă redusă ai organizației Dvs. din cadrul: 

 Proiectelor de finanțare Angajaților permanenți 

Medie 2,5 1,9 

Mediana 0 0 

Valoare 
modala 

0 0 

 

Media numărului de voluntari din cadrul organizaţiilor care au răspuns întrebărilor adresate în 

cadrul cercetării este de doar 34,6, dar mediana, indicator care nu ia în calcul valorile 

extreme este 11, adică nu cu mult mai mult decât numărul de angajaţi în cadrul proiectelor, 

fapt care indică o apetenţă destul de scăzută de implicare a voluntarilor în cadrul activităţilor 

organizaţiilor. 

Tabel 4.Numărul de voluntari ai organizației: 

Medie 34,6 

Mediana 11 

Valoare modala 10 

 

În privința implicării voluntarilor în activități precum transparența decizională la nivel local, 

deși este menționată ca activitate secundară, rezultatele echilibrate: 

Grafic 12. Implicarea organizației în activitatea „transparență decizională la nivel local” 
în funcție de numărul de voluntari activi în activitățile organizației 
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La întrebarea privind numărul de membri din board-ul conducerii, media este de 4,6, cu o 

medie de 3, aspect care indică o valoare aproape identică cu numărul de angajaţi. Trebuie 

ţinut cont însă de faptul că prevederile legale fac ca numărul de membri din cadrul conducerii 

nu poate scădea sub o anumită valoare. 

Tabel 5. Numărul de membri din board-ul conducerii: 

Medie 4,6 

Mediana 3 

Valoare modala 3 

 

În ceea ce privește principalele trei surse de venit ale organizațiilor raportat la bugetul total, 

acestea sunt: sponsorizări sau donații, redirecționarea a 2% dar și proiecte cu finanțare 

europeană, norvegiană sau elvețiană. De menționat sunt și cotizațiile membrilor, resursele 

de la bugetul de stat, dobânzile și dividendele din plasarea sumelor, sau veniturile din 

activități economice diverse, ce la asigură organizațiilor un minim grad de supraviețuire.  

Grafic 13. Principalele surse de venit ale organizației raportat la bugetul total 
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Fondurile externe de finanțare, deși o sursă extrem de importantă de venit, sunt răspândite 

în grade diferite printre organizații. De exemplu, o bună parte dintre organizații au avut cel 

puțin un proiect, două sau trei cu finanțare europeană (aproximativ 73 dintre organizațiile 

intervievate). Aproximativ 46 dintre organizații implementează proiecte cu fonduri 

norvegiene, iar proiectele elvețiene sunt implementate în număr de 26 de organizații (care 

implementează între unu și trei proiecte). Aceste finanțări reprezintă una din cele mai 

frecvente surse de venit în rândul organizațiilor, pe când fondurile provenite din finanțări 

guvernamentale sunt reprezentate mult mai slab. Acest lucru este vizibil în cadrul societății 

civile românești încă de la emergența sa, după cum am subliniat în prima parte a studiului, 

iar acest lucru reiese și din cercetarea de față, unde am arătat că aproape o treime dintre 

respondenți consideră că relația cu autoritățile este una inexistentă. Rolul autorităților 

guvernamentale în sprijinirea acestor organizații este mai degrabă unul slab și moderat, fie 

că vorbim la nivel local sau național. Ce s-a schimbat însă, într-un grad mai lent, sunt 

finanțările private, cel puțin 40 de organizații implementând câte unul sau două proiecte din 

aceste tipuri de finanțări, ceea ce arată că atât organizațiile neguvernamentale, cât și 

companiile sunt dispuse în a colabora. 

Grafic 14.  Fonduri externe de finanțare 
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Tabel 6. 

 

Dacă luăm  în considerare 

parteneriate în care organizațiile 

sunt implicate, situația este una 

interesantă. În primul rând, din 

punct de vedere al fondurilor 

externe de finanțare, unde 

parteneriatele sunt încurajate și prin care organizațiile nou apărute pot colabora cu cele care 

dețin mai multă experiență și expertiză în atragerea și implementarea de fonduri; iar în al 

doilea rând în privința rezultatelor: media este de 7,6 iar mediana este 3, diferența dintre 

medie și mediană nefiind extrem de mare. Cu toate acestea, valorile extreme în jumătatea 

superioară a distribuției ne arată că există o minoritate de organizații care sunt implicate în 

multe tipuri de parteneriate, iar 50% dintre numărul total de organizații au avut cel mult 3 

parteneriate pe proiecte cu fonduri finanțate extern. Așadar, relațiile instituționale dintre 

organizații se reduc la activități punctuale pe proiecte și formularea de petiții, după cum am 

subliniat mai sus. Totodată, trebuie remarcată o corelare pozitivă între creșterea 

reprezentativității femeilor în procesul de luare a deciziei la nivel local și numărul de 

parteneriate în care organizația este implicată, conform graficului de mai jos: 

Grafic 15. Implicarea organizației în activitatea „creșterea reprezentativității femeilor în 

procesul de luare a deciziei la nivel local” în funcție de numărul de parteneriate în care 

este implicată organizația 
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Pe de altă parte, dat fiind amestecul redus în finanțarea unor activități cu caracter politic, 

activitățile de protest, mitinguri și demonstrații, ceea ce ne poate arăta fie că organizațiile nu 

consideră că aceste tipuri de activități sunt unele eficiente în a-și atinge scopurile și preferă 

relații instituționale; sau că aceste tipuri de acțiuni nu sunt considerate legitime de către 

finanțatori și deci nu sunt încurajate nici în rândul organizațiilor neguvernamentale. 

În ceea ce privește numărul de organizații care sunt subordonate sau au în subordonare alte 

organizații, situația este una consistentă cu cercetările anterioare: 93% dintre organizații nu 

sunt subordonate altor organizații și nu au în subordonare alte ONG-uri, doar 7% fiind în 

această situație. Acest lucru este consistent cu faptul că majoritatea organizațiilor 

neguvernamentale românești își au sediile în centrele urbane dezvoltate, iar prin 

subordonare organizațiile și-ar putea extinde geografic activitățile. Totodată acest lucru ne 

arată faptul că doar o minoritate dintre organizații sunt birocratizate, extinderea prin filiale 

sau având în subordine alte ONG-uri fiind un indice al birocratizării.  

Grafic 16. Subordonarea față de alte organizații 

 

De asemenea în ceea ce privește numărul de departamente al organizației, acesta pare să 

aibă o influență pozitivă în privința implicării organizațiilor în activități ce țin de participare 

publică, după cum se poate observa în graficul de mai jos: 
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Grafic 17. Implicarea organizației în activitatea „participare publică” în funcție 
mărimea organizației măsurată prin numărul de departamente 

 

 

Tabel 7. 

Medie 2,6 

Mediana 2,5 

Valoare modala 0 

 

Un alt lucru important îl reprezintă rețelele, alianțele și federațiile. De exemplu, organizațiile 

care au participat la cercetare fac parte din rețele (24,8%), alianțe (14,9%) și federații 

(12,9%), ceea ce ar putea contribui la extinderea activităților și cooperarea dintre ONG-uri la 

nivel regional, național și european. Rețelele, alianțele și federațiile sunt pe de o parte forme 

instituționale de cooperare și influențare a luării deciziilor, dar și modalități prin care 

informațiile sunt difuzate, fie că vorbim de informații cu privire la tipuri de finanțări, 

parteneriate sau modalități prin care pot fi influențate politici publice. 

Grafic 18. Alianțe, rețele, federații și foruri 
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VI. Concluzii 

 

Raportul de față și-a propus să vină în întâmpinarea cercetărilor anterioare cu privire la 

societatea civilă, dar într-un sens mai nuanțat, prin oferirea unei imagini de ansamblu asupra 

situației Organizațiilor neguvernamentale la nivelul comunităților locale din România. 

Rezultatele cercetării sunt consistente cu studiile anterioare prezentate în primele părți ale 

raportului, fie că avem în vedere resursele financiare ale organizațiilor, slaba colaborare cu 

autoritățile locale și resursele guvernamentale limitate, cadrul legislativ care nu oferă 

stimulente pozitive și nu sprijină cu adevărat dezvoltarea organizațiilor, sau relațiile pe care 

acestea le au cu autoritățile locale sau naționale. Deși organizațiile se implică atât prin 

formularea de inițiative legislative sau prin accesul la informații publice, monitorizării și 

asumării răspunderii statului, rolul societății civile ca partener în relația cu autoritățile nu este 

recunoscut. De asemenea relațiile cu alte ONG-uri sau cele din comunitate rămân mai 

degrabă limitate, în special în cazul organizațiilor neguvernamentale care nu se află în 

orașele mari ale țării.  

 Structura raportului înglobează atât prezentarea proiectului și a obiectivelor sale, dar și 

contextul general al societății civile, bazându-se pe prezentarea analizelor și datelor 

anterioare, de la emergența acestui sector până în zilele noastre. Acțiunile, rolul și misiunile 

organizațiilor societății civile, influențate atât de factorii socioeconomici și culturali, dar și de 

agendele finanțatorilor externi, rămân cu precădere în sfera participării publice, liberul acces 

la informații de interes public, participarea echitabilă a cetățenilor în elaborarea și formularea 

politicilor publice. Totodată, domeniul integrării sociale, egalității de șanse și gen, sau 

oferirea de servicii membrilor comunității și de reprezentare a intereselor cetățenilor 

reprezintă arii importante cu care aceste organizații au de-a face. Fiind îndreptate spre 

acțiuni mai degrabă instituționale sau legislative, acțiunile directe pierd din elan în cadrul 

organizațiilor neguvernamentale, inclusiv activitățile ce vizează educația politică a cetățenilor 

prin creșterea gradului de conștientizare a politicilor publice. În acest sens, implicarea 

voluntarilor în activitățile acestor organizații este la rândul ei, una scăzută. Așa cum au arătat 

cercetările anterioare, rata de afiliere în contextul românesc rămâne una slabă, deși 

îmbunătățiri ale cadrului legislativ au fost făcute în acest sens. Alte cercetări calitative ar 

putea aduce la lumină modurile prin care ONG-urile ar putea încuraja participarea în 

comunitate a membrilor pentru acțiuni colective la nivel local sau regional. De asemenea, 

colaborarea între ONG-uri rămâne la nivel de rețele și coaliții, iar acțiuni directe precum 
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mitinguri sau acțiuni de protest, sau chiar formularea de petiții fiind mai slab reprezentate, 

fapt ştrand legat cu participarea membrilor comunității la acțiunile societății civile.  

În ceea ce privește atât colaborarea cu autoritățile publice, dar și cadrul legislativ actual, 

datele analizate sunt în concordanță cu cercetările anterioare: relațiile sunt aproape 

inexistente, iar legislația nu este suficient de pliată pe contextul actual. Politicile de finanțare, 

acțiunile în parteneriat sau oferirea unor stimulente pozitive care ar putea duce la 

dezvoltarea sectorului neguvernamental nu au primit susținere directă sau semnificativă din 

partea statului. Acest lucru ne arată că este nevoie de o schimbare de strategie în ceea ce 

privește aceste două sectoare, mai ales că o treime din respondenți consideră că este o 

relație satisfăcătoare iar acest lucru înseamnă că poate fi îmbunătățită.  

Finanțările externe, alături de sponsorizări, donații sau cotizațiile membrilor sunt sursele de 

venit constante în ceea ce privește sectorul ONG, încă din perioada de tranziție. Relațiile 

economice cu finanțatori și parteneri străini care doresc să sprijine societatea civilă din 

România, dar și cu diverși parteneri locali, cum ar fi autoritățile statului, comunitatea și 

beneficiarii reprezintă în continuare modul prin care aceste organizații reușesc să 

supraviețuiască. Este important de subliniat, de asemenea, faptul că o minoritate dintre 

organizațiile participante la cercetare reușesc să atragă și să implementeze proiecte 

finanțate extern, au relații bune la nivelul comunității și de asemenea colaborează cu 

autoritățile locale și au un număr mare de inițiative publice. Acest lucru a fost subliniat și în 

alte cercetări, în special atunci când s-a avut în vedere redirecționarea impozitului salarial 

prin mecanismul 2%. Organizațiile neguvernamentale bine consolidate reușesc să-și 

sporească veniturile din diverse surse și să aibă proiecte pe mai multe dimensiuni, fapt ce 

arată că este nevoie de câteva măsuri legislative care să fie benefice întregului sector, nu 

numai celor care deja au resurse substanțiale și sunt consolidate.  

 Recomandări și sugestii: 

Din raportul de față reies anumite probleme pe care le vom documenta în paginile ce 

urmează pentru a trasa câteva recomandări atât pentru reprezentanții societății civile, dar și 

câteva sugestii cu privire la ameliorarea legislației în vigoare. Oferirea de asistență juridică, 

liberul acces la informațiile publice, bună guvernare, creșterea reprezentativității femeilor sau 

a minorităților în procesul de luare a deciziei la nivel local sunt câteva din ariile destul de slab 

reprezentate de respondenți. În acest sens, reprezentanții Organizațiilor neguvernamentale 

ar trebui să se implice mai mult în procesul de luare al deciziilor la nivel local, mai ales prin 
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parteneriate public-private, sau prin parteneriate între organizații care să reprezinte nu numai 

o măsură instituțională, ci o măsură de acțiune colectivă în comunitate. Decât să acționeze 

singular, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale ar putea să se implice în relații 

formale și informale pe termen mediu și lung, iar de pe urma acestor relații și rețele 

comunitățile ar putea beneficia la rândul lor. Consolidându-și poziția în raport cu autoritățile 

locale, ONG-urile ar putea iniția un efort de cooperare cu acestea, care ar putea pune bazele 

unui proces de creștere a nivelului de transparență a funcționării autorităților. 

Un alt punct căruia mai multă atenție trebuie acordată este cel al implicării în activități de 

creștere a reprezentativității a femeilor și acțiuni de creștere a reprezentativității minorităților 

în procesul de luare a deciziei la nivel local. Acest lucru este extrem de important, iar prin 

activităţile implementate societatea civilă poate sensibiliza autorităţile locale la problemele de 

gen. De asemenea, sugerăm că organizațiile neguvernamentale ar trebui, prin parteneriatele 

și rețelele din care fac parte, să-și îndrepte atenția și activitățile spre recunoașterea statului 

de utilitate publică, dar și pentru a obține finanțări pentru costurile organizaționale ce țin de 

plata chiriei sau a utilităților. 

Mai mult, din cercetarea de față reiese faptul că nu foarte multe organizații care au avut 

foarte multe inițiative publice. Așadar, participarea la dezbateri publice și la ședințele 

consiliilor locale și județene, discuții pentru organizarea procesului de bugetare participativă, 

dar și monitorizarea fie a legislației, fir prin acțiuni de tip score-card (la nivel individual - 

consilieri locali, primari, guvernatori, deputaţi; fie la nivel instituţional - activitatea unei 

primării, a unui minister, a unui guvern cu scopul de a evalua calitatea activităţii instituţiei 

conform unor standarde obiective stabilite ex-ante) sau presiunea autorităților de a publica 

datele de interes public pe internet sunt câteva sugestii prin care reprezentanții Organizațiilor 

neguvernamentale pot participa în mod activ în comunitățile din care fac parte. 

Toate aceste activități pot părea dificile în contextul în care relația cu autoritățile locale este 

văzută de către sectorul ONG ca fiind una inexistentă, o treime din organizațiile participante 

la cercetare nu au niciun fel de relație cu administrația publică locală. Acest lucru poate fi pe 

de-o parte îngrijorător, dar poate fi și pe fondul lipsei desfășurării unor activități de către 

organizațiile participante la cercetare. Pe de altă parte organizațiile care declară că sunt 

inactive nu au cum să aibă o relație cu administrația publică locală. Cu toate acestea, o 

treime din respondenți consideră că este o relație satisfăcătoare, iar acest lucru înseamnă că 

poate fi îmbunătățită. De asemenea, rolul autorităților guvernamentale în sprijinirea acestor 
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organizații este perceput ca fiind mai degrabă unul slab și moderat, fie că vorbim la nivel 

local sau național. 

Având în vedere cele de mai sus, amintim că legislația în vigoare permite implicarea 

organizațiilor neguvernamentale în procesul decizional consultativ, prin accesul la informații 

publice, o dată cu legile 544/2001 (lege republicată în 2013 cu modificările şi completările 

aduse prin: rectificarea nr. 544 din 12 octombrie 2001; Legea nr. 371 din 5 octombrie 2006; 

Legea nr. 380 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 188 din 19 iunie 2007) şi 52/2003 (republicată 

în 2013 cu completările aduse prin Legea nr. 242 din 2010), precum și Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale.  

În ceea ce privește cadrul legislativ, amintim că numai 9,6% dintre respondenți consideră că 

este în mare măsură potrivit, 27,8% consideră că este deloc potrivit și cea mai mare parte 

care se plasează la mijloc afirmând în proporție de 61,6% că într-o oarecare măsură este 

potrivit. Aceste date poţi fi interpretate prin faptul că există lacune ce țin de sprijinirea 

sectorului neguvernamental în actualul cadrul legislativ. Cadrul legislativ este de asemenea 

strâns legat de modul prin care o asociație sau o fundație ia naștere, modul în care aceasta 

funcționează, atribuțiile căreia îi revin, dar și mecanismele de finanțare și susținere din 

partea statului, a mediului de afaceri și a cetățenilor. 

Cu privire la fondurile de care autoritățile locale și centrale dispun pentru a susține ONG-

urile, atât din cercetările anterioare, cât și din raportul de față reies anumite probleme, care 

pot fi ameliorate fie prin punerea la dispoziția organizațiilor mai multor fonduri 

guvernamentale și locale, dar și a anumitor tipuri de bunuri și servicii prin care organizațiile în 

curs de dezvoltare pot fi ajutate pentru a supraviețui. Punerea la dispoziție a spațiilor de 

desfășurare a acțiunilor, reducerea costurilor administrative de funcționare, sau simplificarea 

mecanismelor de direcționare a procentului de 2% din venit spre ONG-uri, în ceea ce 

privește durata și transparența contribuțiilor sunt câteva din sugestii. Facilitățile fiscale 

directe și indirecte, diminuarea costurilor privind modificarea actelor constitutive, dar și modul 

de impozitare sau TVA-ul ar putea ajuta organizațiile pe termen mediu și lung. 

Recunoașterea activităților economice desfășurate de ONG-uri, fie că avem în vedere 

economia socială (prin întreprinderile sociale și activitățile de economie socială), dar și prin 

activități generatoare de venit ar putea fi un prim pas spre consolidarea acestui sector. 

Faptul că în ciuda existenței unui cadru legislativ permisiv, utilizarea prevederilor legale în 

scopul implicării directe în procesul de promovare a democrației și bunei guvernări la nivel  
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local de către organizațiile neguvernamentale este foarte redusă necesită o analiză 

complexă a tipului de modificări a cadrului legislativ, dar și a structurii de stimulente pentru 

organizațiile neguvernamentale, analiză care va fi realizată într-o activitate viitoare din cadrul 

proiectului Pro-democrație în comunitățile locale. Pe baza acestei analize se vor formula o 

serie de propuneri punctuale de modificare a cadrului legislativ existent. 
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Anexa 1. Chestionarul cercetării 

N                       rNr. Chestionar 

_____ 

CHESTIONAR 

privind 

implicarea ONG-urilor în procesul de consultare publică la nivel local în cadrul proiectului 

“Pro-democrație în comunitățile locale” 

 

 

1. În ce măsură a fost implicată organizația Dvs. în următoarele tipuri de activități în 

ultimii 4 ani: 

Vă rugăm să bifați răspunsul dorit. 

 
Activitate 
principală 

Activitate 
secundară 

Ocazional 
O 

singură 
dată 

Deloc 

1. Transparenţă decizională la 

nivel local 
1 2 3 4 5 

2. Participare publică 1 2 3 4 5 

3. Creșterea reprezentativității 

minorităților în procesul de 

luare a deciziei la nivel local 

1 2 3 4 5 

4. Creșterea reprezentativității 

femeilor în procesul de luare a 

deciziei la nivel local 

1 2 3 4 5 

5. Buna guvernare 1 2 3 4 5 

6. Buna funcţionare a 

administraţiei publice 
1 2 3 4 5 

7. Liberul acces la informaţii de 

interes public 
1 2 3 4 5 

8.Participarea echitabilă a 
cetățenilor în elaborarea și 

1 2 3 4 5 
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formularea politicilor publice; 

9. Informare şi instruire în 

domeniul drepturilor omului 
1 2 3 4 5 

10. Asistenţă juridică 1 2 3 4 5 

 

2. În ce alte tipuri de activități a fost implicată organizația Dvs. în ultimii 4 ani? 

1.__________________________________________________________________

__ 

2.__________________________________________________________________

__ 

3.__________________________________________________________________

__ 

 

 

3. Cum evaluați atitudinea autorităților, a publicului larg și a grupului țintă vizat în 

cadrul proiectului Dvs. în raport cu activitatea organizației Dvs. ?  

(1) Atitudinea autorităţilor:     (2)  Atitudinea publicului larg:     (3) Grupul țintă: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 

 

4. Care dintre următoarele activități sunt considerate ca fiind mai importante, respectiv 

mai puțin importante, raportate la scopul și misiunea organizației Dvs. pe o scală de la 

1 la 7, unde 1 înseamnă deloc important și 7 înseamnă în foarte mare măsură 

important?  

 

Mobilizarea membrilor prin proteste, 
demonstrații și acțiuni directe 

1 2 3 4 5 6 7 
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Educație politică a cetățenilor prin creșterea 
gradului de conștientizare a politicilor publice 

1 2 3 4 5 6 7 

Reprezentarea intereselor cetățenilor 1 2 3 4 5 6 7 

Oferirea de servicii membrilor comunității 1 2 3 4 5 6 7 

Integrare socială, egalitate de șanse și gen 1 2 3 4 5 6 7 

Strângere de fonduri 1 2 3 4 5 6 7 

 

Alte activități, exemplificați: ……………….. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5. Vă rugăm să apreciaţi calitatea conlucrării dintre ONG-ul Dvs. şi administraţia 

publică locală:  

Vă rugăm să bifați răspunsul dorit. 

 Eficientă                       Bună  Satisfăcătoare   Inexistentă 

6. În ce măsură considerați că actualul cadru legislativ este adecvat pentru 

sprijinirea activității organizației Dvs. în domeniul principal de activitate: 

Vă rugăm să bifați răspunsul dorit. 

 În mare măsură                       Într-o oarecare măsură  Deloc potrivit 

 

7.  De-a lungul timpului, câte inițiative publice a avut organizația Dvs.? ______ 

 

8. În ce constau relațiile Dvs. cu celelalte organizații neguvernamentale?  

1. Formularea de petiții 

2. Organizare de întâlniri formale sau non-formale 

3. Organizarea de mitinguri, activităţi de protest, 

4. Propuneri de politici publice 

5. Altceva_____________________ 
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9. În localitatea Dvs. există şi alte ONG-uri care au un domeniu similar de 

activitate? 

1. Da; 

2. Nu; 

Specificați numele:____________________________________________________ 

 

10. În care dintre următoarele activități apelați la consultanți externi?  

1. Scriere proiecte finantare 

2. Îmbunatatirea functionarii organizatiei 

3. Trainingul personalului 

4. Altă activitate, care? ________________ 

  

11.  Care este anul în care organizația Dvs. a început să fie activă? ______ 

 

12.  Care este numărul de angajați cu normă întreagă ai organizației Dvs. din cadrul: 

1. Proiectelor de finanțare: ___ 

2. Angajaților permanenți: ___ 

 

13.  Care este numărul de angajați cu normă redusă ai organizației Dvs. din cadrul: 

1. Proiectelor de finanțare: ____ 

2. Angajaților permanenți: ____ 

 

14.  Care este numărul de voluntari activi în activitățile organizației Dvs.? ______ 

 

15.  Care este numărul de membrii din board-ul conducerii? ______ 

 

16. Cum sunt repartizate sarcinile şi responsabilităţile în cadrul organizaţiei Dvs, în 

general? 

1. Conform fişelor de post; 

2. După categorii de beneficiari; 

3. După sectoare /domenii; 

4. La decizia managerilor; 

5. Consensual; 

6. Altă opţiune, specificaţi____________________________________________ 

 

17.  Câte departamente există în cadrul organizației Dvs.? ______ 
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18.  Aproximativ cu ce procent diferă cel mai mare salariu din organizația Dvs. faţă 

de salariul mediu? ____% 

 

19.  În general, din ce domenii (background educațional) este recrutat personalul 

organizației Dvs.? 

____________________________________________________________________ 

 

20.  Care este principala sursă de venit a organizației Dvs? (primele 3 răspunsuri) 

1. Cotizațiile membrilor (venit mediu/membru-simpatizant în fiecare an); ___ 

2. Venituri din redirecționarea a 2% raportat la bugetul total; ___ 

3. Dobânzi și dividende din plasarea sumelor; ___ 

4. Venituri din activități economice directe; ___ 

5. Donații, sponsorizări; ___ 

6. Resurse de la bugetul de stat/bugetele locale; ___ 

7. Proiecte cu finanțare europeană, elvețiană, norvegiană; ___ 

8. Alte tipuri de venituri. ___ 

 

21.  În câte proiecte finanțate de următoarele linii de finanțare este organizația Dvs. 

implicată? 

1. Finanțare europeană (POSDRU; PODCA etc)____ 

2. Finanțare norvegiană ____ 

3. Finanțare elvețiană ____ 

4. Finanțare guvernamentală ____ 

5. Finanțare privată ____ 

6. Alte tipuri de finanțări ____ 

 

22.  În câte parteneriate este implicată organizația Dvs. și pe ce tipuri de proiecte?  

Nr. de parteneriate: ________ 

Tipuri de proiecte: ________ 
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23.  Este organizația din care faceți parte subordonată, sau are în subordonare alte 

organizații?  

Este subordonată:     Are în subordonare: 

1. DA       1. DA, câte? ____  

2. NU       2. NU 

 

24. Faceți parte dintr-o rețea regională/națională sau europeană de ONG-uri? Dacă 

da, care dintre următoarele? Vă rugăm să bifați răspunsul dorit. 

Da / Nu 

 Alianţe:______________________________________________________________ 

 Reţele:_____________________________________________________________ 

 Federaţii:______________________________________________________________ 

 Foruri:________________________________________________________________ 

 

 

Numele ONG-ului: 

Funcția respondentului în cadrul ONG-ului: 

Genul: 

Vârsta: 

Educația: 

Adresă de contact și număr de telefon: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociatia Pro Democratia - Centrul National de Coordonare 

B-dul Maresal Al. Averescu nr.17, Pavilion F, Et. 3, 

Sector 1, Bucuresti 

Tel/Fax: 021 222.82.45 

021.222.82.54 

 



 

 

 

 
Materialul a fost realizat în cadrul proiectului Pro-democrație în comunitățile locale 

implementat de Asociația Pro Democrația 
 

Pro- democrație în comunitățile locale este finanțat prin granturile SEE 2009- 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. 

 
 


